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 Background and Purpose: Academic identity is the most important factor in student performance 

and motivation for student development that can influence classroom behavior; desire to go to school, 

and one's perception of themselves. If a person has a good idea of himself, he will try to be successful. 

Therefore, the present study aimed to investigate the mediating role of mindfulness in the relationship 

between self-regulated learning and goal orientation with educational identity. 

 Method: The design of the present study is the correlation with the structural modeling method. The 

statistical population of this study consisted of all high school students in Nehbandan city in the 

academic year of 2015-2016. 216 students were selected by multistage cluster sampling as a sample. 

For data collection, the academic identity questionnaire (Weas & Isaacson, 2008); goal orientation 

(Midgley et al., 1998), self-regulated learning strategies (Pentrich & De Groot, 1990) and 

mindfulness questionnaires (Bauer et al., 2010) were used. Exploratory factor analysis, confirmatory 

factor analysis, and structural equation modeling were used to investigate the research hypothesis. 

Data were analyzed using SPSS and LISREL software. 

Results: The results showed that according to the presented indices, the mediating role of 

mindfulness in the relationship between self-regulated learning and goal orientation with academic 

identity is confirmed; In other words, self-regulated learning and goal orientation with mediating 

mindfulness have a positive and significant indirect effect on academic identity. Also, the direct 

effects of mindfulness, self-regulation learning, and goal orientation on academic identity were 0.50, 

0.68 and 0.12, respectively; the direct effect of self-regulation learning and goal orientation on 

mindfulness, respectively, 0.54 and 0.12, respectively; and the effect of total self-regulated learning 

and goal orientation on academic identity with mediating mindfulness was 0.95 and 0.18, 

respectively. 

Conclusion: Given the importance of goal orientation and academic motivation for long-term 

learning success and generalization, attention to metacognitive strategies, planning, review, and 

mental adjustment should be incorporated into curriculum so that the learning process is gradually 

adapted with learner characteristics and needs.  
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مقاله پژوهشی

 گیری هدف با هویت تحصیلی آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهتای ذهننقش واسطه
 

 2، امان اله سلطانی2، ویداسادات رضوی نعمت اللهی2*، زهرا زین الدینی میمند1فرزانه یوسفی

 تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایرانشناسی . دانشجوی دکترای روان1

 لامی، کرمان، ایرانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اس. استادیار گروه علوم تربیتی و روان2
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 چکیده

 :هادواژهیکل

 هویت تحصیلی،

 آگاهی،ذهن

 یادگیری خودتنظیمی،

  ی هدفریگجهت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 20/02/29دریافت شده: 

 19/05/29پذیرفته شده: 

 25/00/20منتشر شده: 

تارهای بر رف تواندیمآموزان اسیییت که ترین عامل در عملکرد تحصییییلی و انگیپه پیشیییرفت دان هویت تحصییییلی مه  زمینه و هدف: 

که  کندیماگر فرد تصور مطلوبی درباره خود داشته باشد، تلا  کلاسیی، تمایل به رفتن به مدرسه، و تصور فرد درباره خود  تثییر بگذارد. 

آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و از این رو پژوه  حاضیییر با هدف بررسیییی نق  میانجی ذهن .رفتار  توأم با موفقیت باشییید

 ی هدف با هویت تحصیلی انجام شد.ریگجهت

جامعه  سییازی سییاختاری انجام شییده اسییت.رو ، همبسییتگی اسییت که با شیییوه مد طرح پژوه  از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش: 

نفر به  219بود که از بین آنها  1925-29آموزان مقطع متوسیطه شیهرسیتان نهبندان در سیا  تحصیلی آماری این پژوه  شیامل تمامی دان 

(؛ 2000نامه هویت تحصیلی )واس و ایساکسون،از پرس ها ی چندمرحله ای، انتخاب شدند. برای گردآوری دادهاخوشیهی ریگنمونهرو  

  نییامییهپرسییی  (، و1220(، راهبردهییای یییادگیری خودنظ  جویی )پنترید و دی گرو ، 1220ی هییدف )میییدگلی و همکییاران،ریگجهییت

ی، و دییتثعاملی برای بررسییی فرضیییه پژوه  از رو  تحلیل عاملی اکتشییافی، تحلیل  ( اسییتفاده شیید.2010)بائر و همکاران، یآگاهذهن

 ی اس پی اس اس و لیپر  انجام شد. افپارهانرمبا استفاده از  هادادهتحلیل  ی معادلا  ساختاری استفاده شد.سازمد 

آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و ی ذهناواسییطهی ارائه شییده، نق  هاشییاخ نتایج پژوه  نشییان داد که با توجه به  :هاافتهی

آگاهی به ی ذهنگری هدف با واسطهریگجهتیادگیری خودتنظیمی و  تریجپئبه بیان  ؛شودیم دییتثی هدف با هویت تحصییلی ریگجهت

آگاهی، یادگیری دارند. همچنین ایر مسیییتقی  ذهن 09/0و  29/0ی بر هویت تحصییییلی به میپان داریمعنترتیی  تیثییر ریرمسیییتقی  م بت و 

ی هدف ریگجهت، ایر مسییتقی  یادگیری خودتنظیمی و 12/0و  90/0، 50/0ی هدف بر هویت تحصیییلی به ترتی  ریگجهتخودتنظیمی، و 

آگاهی گری ذهنی هدف بر هویت تحصییییلی با میانجیریگجهت، و ایر کل یادگیری خودتنظیمی و 12/0و  55/0آگاهی به ترتی  بر ذهن

 بوده است. 10/0و  25/0به ترتی  

ی هدف و انگیپ  تحصییییلی برای موفد شیییدن و پایداری یادگیری در بلندمد ، توجه به ریگجهتبیا توجیه بیه اهمییت  ی:ریگجههینت

ایند یادگیری با فر جیتدربهی آموزشییی گنجانده شییود تا هابرنامهدهی ذهنی باید در بطن ی، بازبینی، و نظ پیربرنامهراهبردهای فراشییناختی، 

 ی شخصی و شخصیتی او، همسو شود.های یادگیرنده و نیازهاویژگی
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 مقدمه
 یمختلف زندگ یهاو تثیید آن بر جنبه یشناختامروزه نق  عوامل روان

 یو پ دهدیم لیعلوم مربوط به انسان را تشک یاز مباحث اصل یکیانسان 

شان آنها به اهداف یابیافراد و دسیت تیدر موفق یچه عوامل نکهیبردن به ا

زیرا از یک سییو از  قرار گرفته اسییت، اریهسییتند، مورد توجه بسیی لیدخ

ی آموزشییی که همواره مورد توجه پژوهشییگران هانظاماهداف  نیترمه 

نیپ بوده اسیییت، پرور  فراگیرانی بیاانگیپه، هیدفمند، پیشیییرفت گرا، و 

 رنده،یفراگ»شعار که  نیشدن ا یعمل یراب گرید یاز سو کارآمد است و

، «برای مطیالعیه، کیه بیایید بتوانید با آن زندگی نیپ کنددرس را نیه فق  

 (.1کند )مناس  آن درس را کس   تیهو ستیبایم

عیامل در عملکرد تحصییییلی و انگیپه  نیترمه  1هوییت تحصییییلی

بر رفتارهای کلاسییی و تمایل به رفتن به  تواندیم ( که2اسییت )پیشییرفت 

اشاره به باورها و افکار  ی این هویتریگشیکل(. 9بگذارد )مدرسیه تثییر 

هر شخ  درباره نحوه درس خواندن و استفاده از راهبردهای مؤیر برای 

کسی  موفقیت در این مسییر دارد که در صییور  تحقد این امر به ایجاد 

شیییخ  منجر در های خود توانایی توانمنیدی و بیاور م بیت نسیییبیت به

شییود؛ بدین معنی که اگر فرد تصییور خوبی درباره خود داشییته باشیید، می

 می و تلا  کندیمموجودی تواناست و با اطمینان فکر  کندیماحسیاس 

 (.5باشد )با موفقیت  توأمکند رفتار  

 رفتشیییمؤیر بر پ یاز عوامل فرد تواندیم ی،لیتحصیی تیهوهمچنین 

در  یتیهو نیدر صور  وجود چنکه محسیوب شود نیپ  یلیتحصی پهیانگ

 یلیمختلف تحص یهادر جنبه تیحرکت و موفق یاحساس برا یفرد، نوع

س پ یکی تیموانع موجود در راه موفق ،احسییاس نیبا ا .دیآیبه وجود م

هویت تحصیلی یعنی اینکه  گریدعبار به؛ (2شود )برداشته می یگریاز د

آموزان باور داشییته باشییند که برای داشییتن احسییاس م بتی در مورد دان 

ی در کلاس درس تلا  کنند و کلاس درس را جپ مهمی سختبهخود باید 

از زندگی خود بدانند و در صیییور  عدم ح یییور در کلاس، احسیییاس 

نیاراحتی کننیید. همچنین هویییت تحصییییلی بییه این امر اشیییاره دارد کییه 

 پیهر چی مناسیبی داشیته باشند و قبل از ی تحصییلهاهدفآموزان دان 

ویژگی تغییرپذیری و انطباق با شرای  (. 9بدانند ) آموزدان خود را یک 

                                                           
1. Educational Identity 

2. Alkez, Loor  &Milgi 

گیری هویت تحصیییلی موفد است و های کلیدی شیکلجدید از ویژگی

طور مناسی  شکل نگیرد باعث که این ویژگی در نوجوانی بهدرصیورتی

ی ها یمحنسیییبیت به نگر   آموزان در تغییرعیدم انعطیاف لیازم دان 

 (.5خواهد شد ) آموزشی

تحصیلی  و موفقیت یافتگیبا توجه به اینکه تحو  هویت برای ساز 

ضیروری اسیت تشکیل هویت تحصیلی بستگی به زمینه اجتماعی مدرسه 

دارد و این فرض پذیرفته شده است که موفقیت در انجام تکالیف درسی 

هویت جوانان و از سییوی دیگر در از یکسیو از عوامل اسییاسیی در تحو  

به ) 2نظر الکپ، لر و میلگی(. طبد 9دارد )انگیپه دسییتیابی به اهداف، تثییر 

ی مدرسه هایژگیو( هماهنگی میان نیازها و انتظارا  نوجوان با 9نقل از 

ر ببه گسیییتر  حوزه دان  مرتب  با خود نوجوان کمک کند.  توانیدیم

 حیطه (2000اساس برخی از پژوهشگران مانند واس و ایساکسون ) نیهم

)به  اندگرفتهی مه  زندگی در نظر هاطهیحیکی از  عنوانبهتحصییییلی را 

که  فرض یپ( با پذیر  این 2000) 9 واس و ایسیییاکسیییون (.9نقل از 

 ی هوییت، وابسیییتیه به زمینه هسیییتند و با در نظر گرفتن حیطههیامنپلیت

ی مه  زنیدگی و با اقتباس از مد  هیاطیهیحیکی از  نوانعبیهتحصییییلی 

، ، دیررسرودنبالهی چهارگانه تحصیلی سردرگ ، هاتیهوانواع  5مارسیا

 (.0)به نقل از  کردندو موفد را ارائه 

ی اژهیوی و انگیپ  جایگاه ریگجهتدر بسیییترهای تحصییییلی، نوع 

دارنید. به همین سیییب  در بحث پیامدهای هویت تحصییییلی نیپ کنکا  

 به طوری ابدییمی هیدف و خودتنظیمی اهمییت ریگجهیتپیرامون نوع 

( و همچنین 2بارنپ، وارنر، ویلیمپ و سیییلرز ) -ی باتلرهاپژوه که نتایج 

( نشان دادند که بین کنجکاوی و باورخودکارآمدی 10) یالبحرانعباس و 

گیری هویت تحصییییلی موفد، ارتباط م بت و شیییکل حصییییلی وبالای ت

ی یادگیری هیاتییفعیالداری وجود دارد و مشیییارکیت معلمیان در معنی

ی کننده قوی برای احسییاس مسییتولیت و خودکارآمدی نیب یپای، حرفه

  (.11معلمان است )

 ا یزندگ  یو مهار محی شناخت یهاتیفعال دیاز طر تواندیانسان م

پ  با و انگی کند جادیا پ یانگ ،در خود یشیییخصییی هیو تنب تیبا تقو و

 ی ارتباط دارد. بدین ترتی  یادگیریگذارارز مسائلی از قبیل هیجان و 

3. Was & Isaacson 

4. Marcia 
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ی تحصییییلی را ورکن ی شیییناخت، انگیپ ، و هامؤلفه، 1خودتنظیمی

(. در 12) ردیگیمو مرتب  در نظر  دهیتندره یک مجموعه  صیییور بیه

ییادگیری خودتنظیمی بر شیییرکیت فعیا  ییادگیرنده در فرایند یادگیری 

گر، فردی هدفمند اسیت که با استفاده از شیود و فرد خودتنظی می دیتثک

 ، و به کارگیریدارجهتی معنادار و هانیتمری مدیریت زمان، هاکیتکن

 یمناس  راهبردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی، سع

در رسیدن به هدف به بهترین شیوه، هماهنگ با توانایی و استعداد خود را 

ایی ادراکاتی که از توان بر اسییاس(. در نتیجه یادگیرندگانی که 19 دارد )

ی را برای یادگیری خوی  وضییع اهداف، (باور خودبسییندگیدارند )خود 

ز ا ی محیطی به اسییتفادههایژگیوکنند و سیی س با توجه به اهداف و می

کنند و در طو  این فرایند نیپ به بازبینی، یمراهبردهیای منیاسییی  اقیدام 

کیه این  پردازنیدیمتنظی  و مهیار شییینیاخیت، انگیپ ، و رفتیار خوی  

و  ،هاتیموقعواسیییطه رواب  بین افراد،  توانندیم  یخودتنظی هاتیفعیال

 (.15باشند ) آنهاپیشرفت کلی 

( نشیییان داد 15ونیید )پی، فرحبخ  و یوسیییفنتییایج پژوه  نیییک

ی بین هییاتفییاو بخ  مهمی از  توانییدیمخیودتنظیمی در یییادگیری 

نظور مآموزان موفد، بهآموزان موفد و نیاموفد را تبیین کنید. دان دان 

انجام تکالیف، از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و الگوهای انگیپشییی 

نظی  تانگیپ و ی چال هاتیفعالم یل کوشییی  برای کسییی  موفقیت و 

آموزان ناموفد، تلا  کمتری کنند. در مقابل دان اهیداف اسیییتفاده می

و علیاقیه کمتری به انجام فعالیت دارند، قادر به تنظی  اهداف و کننید می

اسیییتفاده از راهبردهای یادگیری نیسیییتند، خودکارآمدی پایینی دارند و 

ان و د. نتایج پژوه  هرنرسیییندیمبه سیییطا بالایی از موفقیت  ندر بیه

( نیپ نشیان داد که یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی 19بمبیوتی )

گیری هویت تحصیلی ارتباط دارد و آگاهی از دان  رسمی و روند شکل

پیرامون نظریه یادگیری خودتنظیمی ضمن رشد درک فراگیران، افپای  

 رضایت فردی و بهبود عملکرد یادگیری را به همراه دارد.

ی تحصییییلی، مبین انگیپه فرد از تحصییییل هاتیموقعگیری در جهت

ی اهتیموقعی او را در هاپاسخو  هاکن است و به همین دلیل تمایلا ، 

در هر  ایپو یندایعنوان فربه( و 15) دهیدیمییادگیری تحیت تیثییر قرار 

                                                           
1. Self-Regulatory Learning 

2. Target Orientation 

 یریادگی روندرا در ی پشییییانگ یندهاایلحظه، شیییناخت، احسیییاس و فر

ی مختلف گرای  هاوهیششیود تا فرد به ( و سیب  می9)کند یم  یترک

پییدا کنید، در آن زمینه به فعالیت ب ردازد و نهایتاپ پاسیییخی را ارائه بدهد 

و اهمیت آن در فرایند  2گیری هدف(. با توجه به نق  محوری جهت15)

یادگیری، این سیییازه حج  بالایی از مطالعا  را به خود اختصیییا  داده 

(، دلاور، 10پسند )(، ویسی و طالع19وانی و زارع پور )اسیت. دهقانی نا 

( در مطالعا  20( و آب روشیین )12اسییماعیلی، حسیینوندی و حسیینوند )

نی بیم بت پی  طوربهگیری هدف تسیییل  خود نشیییان دادنید که جهت

آموزان اسیییت. همچنین معناداری برای پیشیییرفت تحصییییلی دان  کننده

( نشان داد که 20( و آب روشن )12ن )های دلاور و همکارانتایج پژوه 

ی هدف تسییل  با تعامل به محی  کار رقابتی، ارتباط م بت ریگجهتبین 

ی، برخورد ریگجهتآموزان با این نوع دان  ی وجود دارد وداریمعنو 

ه این امر کنند کیمبیا تکیالیف دشیییوار را موقعیتی برای ییادگیری تلقی 

 .آوردیمیی آنها را فراه  اکارزمینه بهبود عملکرد و افپای  

 لهیوسییبه، خودتنظی  باشیید و تواندیمموجودی عامل  عنوانبهانسییان 

تغییر دادن محی  درونی و بیرونی و بر طبد شیییرای  و اصیییو  خییا ، 

که با ح ییور ذهن و  رسییدیمی کند و به نظر پیربرنامهرفتارهای خود را 

، ضمن افپای  توجه و کاه  اضطراب توانیمآگاهی در لحظه جاری 

بخ  مه   یتمرکپ رو ف،یتکییال هیییآموزان در توجبییه دانی (، 21)

 طهیدر ح 9یآگاهذهن د.کرکمک  یمواد درسیی یدهو سییازمان ف،یتکال

و خودآگاه  اریصییور  هشییبه فیاسییاس انجام تکل ی،ریادگیآموز  و 

و  تیظرف تواندیطور هیدفمنید و آگیاهانه مبیه نیاسیییت. انجیام هر تمر

ار نظام هشد کیعنوان دهد و به  ینظام پرداز  اطلاعا  را افپا ییتوانا

ر رابطه د نیتعاد  در ا جادیا. شود یذهن یریدرگ کیمانع شیروع  ه،یاول

و دقت و  تلا  ازمندیکه ن ست،ین ستایا یادهیم بت و سیازنده پد ییف یا

 یفراوان تلا  گرید ر عبابه ؛است هایو تلخها شکستمبارزه مسیتمر با 

 ازیبر خود، مورد ن یو رهبر یمیخودتنظ یهاسییی یاز مکیان یریگبیا بهره

قرار داد.  یم بت یو فکر یروان یدر ف ا  یوبخود را ک  بتواناسیت تا 

 یریادگی یریتحت تث  یطور مستق، بهی هویتریگکه شکل رسدیبه نظر م

 اشیییدب یآگاهذهنییر از تث یناشییی تواندیو م ردیگیقرار نمی میخودتنظ

3. Mindfulness 
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( نشان داد 29پور چمرکوهی و محمدامینی )ی گلهاپژوه نتایج  .(22)

آگیاهی بیا افپای  قیابل توجه تمرکپ در حواس کیه عمیل مبتنی بر ذهن

 وانعنبهی فراشناختی هایآگاههمراه است و استفاده از تمرکپ حواس و 

 باشد. مؤیرار بسی تواندیمآموزان ابپاری برای کمک به دان 

با توجه به نتایج پیشیینه پژوه  ارل  اعتقاد بر این است که با توجه 

ی هویت تحصیلی موفد، امروزه نیاز به افرادی که ریگشیکل ضیرور به

 شییکل گرفته آنهای تحصیییلی در هاارز ی از امجموعهتعهد نسییبت به 

باشیید، در زمینه یادگیری خودانگیخته باشییند و برای افپای  یادگیری و 

تلیا  کنند اهمیتی دوچندان دارد. از سیییوی دیگر از  هیاچیال رلبیه بر 

 توانیمی هویت تحصیییلی موفد، ریگشییکلدر  مؤیرمتغیرهای  نیترمه 

آگاهی اشیییاره کرد ی هدف، و ذهنریگجهتبه یادگیری خودتنظیمی، 

وفد در ی هویت تحصیلی مریگشکل، رمپ آنهاکه بازشکافی و بازشناسی 

فراگیران اسییت. متخصییصییان حوزه یادگیری، مطالعا  زیادی را درباره 

وجود ییا عیدم وجود رابطیه هویت تحصییییلی با یادگیری خودتنظیمی و 

ه ک انددادهی هدف، انجام ریگجهتهویت تحصییییلی با  رابطیههمچنین 

 آگاهیوجود رابطه میان این متغیرها اسییت؛ اما ذهن دیمؤنتایج حاصییل، 

در کنار دو یک عامل میانجی و  عنوانبیهیکی از متغیرهیایی اسیییت کیه 

اضر پژوه  ح رونیا، مورد بررسی قرار نگرفته است. از ذکر شیده ریمتغ

دف به گیری همنظور بررسیییی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی وجهتبه

هویت تحصیییلی انجام شییده اسییت و انتظار آگاهی با ی ذهنگرواسییطه

ییی نیظییام آموز  عییالی، کییارآی آن در جیهییت هییاافیتییهییی رودیمی

، و بهبود کیفیت مسیییتولیت همه افرادی که به نحوی با وپرور آموز 

ی انسییانی جامعه سییروکار دارند، هاهیسییرما نیتربپرگآموز  و تربیت 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 روش 
طرح پژوه  از نظر هدف  :کنندگانشههرکتالف( طرح پژوهش و 

ختاری ی ساسازمد کاربردی و از نظر رو ، همبستگی است که با شیوه 

انجام شد. برای ساخت متغیرهای مورد استفاده از شاخ  مجموع و برای 

بررسیییی فرضییییه پژوه  از رو  آمار تحلیل عاملی اکتشیییافی، تحلیل 

ی اسیییتفاده شییید. تحلیل ی معادلا  سیییاختارسیییازمد ی، و دییتثعاملی 

                                                           
1. Academic identity questionnaire  

 ی اس پی اسافپارهانرمبا استفاده از  شیدهیآورجمعی هادادهاسیتنباطی 

اس و لیرز  انجام شییده اسییت. جامعه آماری این پژوه  شییامل تمامی 

به  1925-29در سا  تحصیلی  شیهر نهبندانآموزان مقطع متوسیطه دان 

مورد  15تن گرفر نظر نفر بود. بر پایه پیشنهاد جیمپ استیوس، د 500تعداد 

در تحلیل رگرسییییون چندگانه، مناسییی  اسیییت.  نیب یپبرای هر متغیر 

 219بیا توجیه به آمار جامعه،  ،اسیییتنیاد بیه جیدو  مورگیانه بیهمچنین 

ای سه ی خوشهریگرو  نمونه شهر نهبندان بهمتوسیطه  مقطع آموزدان 

ی به عنوان نمونه مورد مطالعه استفاده شد. بر این اساس ابتدا شهر امرحله

به چهار بخ  شیما ، جنوب، شیرق، و ررب تقسیی  شیید و س س از هر 

تصیییادفی انتخاب و  طوربهبخ  دو مدرسیییه و از هر مدرسیییه یک پایه 

 200آموزان آن پایه مورد بررسیییی قرار گرفتند. در مجموع تمامی دان 

شیییرکییت داشیییتنیید کییه بییا توجییه بییه افییت نمونییه و  نفر در این پژوه 

مورد  نییامییهپرسییی  219ی نییاق ، در نهییایییت تعییداد هییانییامییهپرسییی 

قرار گرفت. تنها شیرط ورود به پژوه  داشیتن دامنه سنی  لیوتحلهیتجپ

سیییا  بوده و در صیییور  هرگونه نارضیییایتی از روند پژوه   19تا  12

 فراه  بوده است. کنندهشرکتامکان خروج 

 بزار( اب

نامه توسیی  واس و پرسیی این  :1پرسییشیینامه پایگاه هویت تحصیییلی. 1

( برای تعیین پایگاه هویت 25)به نقل از  2000در سیییا   2سیییاکسیییونیا

 اسیچهار خرده مق یابپار دارا نیاتحصیلی نوجوانان، تدوین شده است. 

)کاملاپ مخالف(  1از  کر یل یادرجه یهافیط یاست که رو هیگو 50و 

موفد( شییامل  یلیتحصیی تی)کاملاپ موافد( قرار دارند. عامل او  )هو 5 تا

 تیعامل دوم )هو (،50و  90-99-90-20-25-10-19-5 -5) هیگو 10

-95-91-29-25-21-15-12-9) یهاهی( شیییامل گوررسید یلیتحصییی

-2) هایگویه سردرگ ( با شامل یلیتحص تیعامل سوم )هو، (99و -99

 یلیتحصییی تیعامل چهارم )هو، و (92و  9-0-19-15-12-29-29-95

( 92و -22-22-20-19-11-10-2-9-1) یهییاهییزودرس( شیییامییل گو

 دی)ه نهیبا انتخاب گپ تواندیپس از خواندن هر سؤا  م یاسیت. آزمودن

 من اسییت(، نظر خود را اعلام هیشییب یلی)خ نهیبه من ندارد( تا گپ یشییباهت

یاس از مقخردهنمره هر  شیییود.می یگذارنمره 5تا  1از  هانهیکند. گپمی

  کس آید.یمیاس به دست مقخردهمجموع نمرا  عبارا  مربوط به آن 

2. Weas & Isaacson 
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ه نوع هویت تحصیییلی شکل گرفت کنندهانیبمقیاس، نمره بالا در هر خرده

 .است 50و حداک ر  10یاس خرده مقدر فرد است. حداقل نمره در هر 

نامه را به پرسیی  یدرون یهمسییان( 25)به نقل از  سییاکسییونیواس و ا

 ررس،ید یهااسیمقاز خرده کیهر یکرونباخ برا یآلفا  یرو  ضیییر

براز   99/0و  99/0-99/0-05/0  یو موفد به ترت ،زودرس، مغشیییو 

 یعامل لیتحل دینامه از طرپرسییی  نیسیییازه ا ییروا . همچنینانیدکرده

ز اآن نیپ که  یهمگرا و واگرا ییروا و قرار گرفت دیمورد تیائ یدیییتیث

 تیهو یاهبا سییبک یلیتحصیی تیهو یهامنپلت یهمبسییتگ نییتعطرید 

این . شدمطلوب گپار   یدر حد معنادار ،شد یریگاندازه 1یبرزونسیک

( به فارسیییی 0توسییی  حجازی و همکاران ) 1920در سیییا   نامهپرسییی 

( با 2پایایی این پرسییشیینامه در مطالعه گپیدری و همکاران ) ترجمه شیید.

، 05/0اسیییتفاده از ضیییری  آلفای کرونباخ برای هویت تحصییییلی موفد 

 52/0، و هویت زودرس  91/0، هویت سیییردرگ  92/0هوییت دیررس 

حاضیییر نیپ، ضیییری  آلفای کرونباخ برای در پژوه  آمد.  به دسیییتبه

 -90/0  یترتو مغشیییو  به هویت تحصییییلی موفد، دیررس، زودرس، 

برآورد شیید. همچنین  00/0پرسییشیینامه و برای کل  95/0و  92/0 -99/0

با اسیتفاده از رو  تحلیل عاملی اکتشافی و روایی  ابپارروایی سیازه این 

 قرار گرفته است. دییتثمحتوایی آن نیپ مورد 

توسییی  میدگلی و  نامهپرسییی این  :2گیری هدفپرسیییشییینامه جهت. 2

ی هدف تهیه شده است ریگجهت( در زمینه ارزیابی نوع 1220همکاران )

 اب؛یهدف تسیییل  یریگجهیت اسییمقو سیییه خرده هییگو 10و دارای 

هییدف  یرگیجهییت) عییامییل او  (.19اسییییت ) یو اجتنییاب ی،عملکرد

 یریگجهتم )( عامل دو9و  5-5-9-2-1) یهاهیشییامل گو( ابیتسییل 

 ( و عامل سوم12و  11-10-2-0-9) یهاهیشیامل گوی( هدف عملکرد

( 10و  19-19-15-15-19) یهاهیشامل گوی( هدف اجتناب یریگهت)ج

در یک طیف لیکر   تواندیپس از خواندن هر سؤا  م یاسیت. آزمودن

( نظر خود را بیان کند. 5موافق  ) کاملاپ( تا 1ی از نظری ندارم )ادرجهپنج

ی هدف رال  در ریگجهتنوع  کنندهانیبقیاس نمره بیالیا در هر خرده م

 فرد است.

                                                           
1. Berzonski 

2. The Goal Orientations Scale 

3. Doson Maklenzi 

( به شیییوه 2011) 9توسیی  دوسییون و مک لنپنی نامهپرسیی روایی 

 قرار گرفت و ضیییری  آلفای کرونباخ دییتثی مورد دییتثتحلییل عاملی 

 در پژوه (. 19گپار  گردید )به نقل از  نامهپرسییی برای کل  20/0

 یآلفا  یضیییر (25)مولیایی بهرامی برزگر بیارفویی، برزگر بیافویی، و 

و  ی،عملکرد اب،یتسیییل   یهیااسییمقاز خرده کییهر یکرونبیاخ برا

حاضییر در پژوه   گپار  شیید. 01/0و  02/0- 09/0  یبه ترت یاجتناب

، برای 20/0 ابیمقیاس تسیییل نیپ ضیییریی  آلفای کرونباخ برای خرده

، و برای 95/0مقییاس اجتنییابی ، برای خرده02/0 یعملکردمقییاس خرده

با  ابپاربه دسیییت آمد. همچنین روایی سیییازه این  29/0 نامهپرسییی کل 

اسیییتفاده از رو  تحلیل عاملی اکتشیییافی و روایی محتوایی آن نیپ مورد 

 قرار گرفته است. دییتث

توس   این پرسشنامه :5جوییپرسیشینامه راهبردهای یادگیری خودنظ . 9

برای ارزیییابی راهبردهییای خودتنظیمی و  (29) گرو یو د دیپینیتیر

 25ی )پشیانگ یباورها اسیدو مق یکه دارا شد نیتدوباورهای انگیپشی 

در مجموع گوییه( کیه  22ی )میخودتنظ یریادگیی یو راهبردهیاگوییه( 

آزمون سیییه خرده ،یپشییییانگ یباورها اسیمق. اسیییتگویه  59شیییامل 

و اضییطراب  ،گیری هدف()جهت ی،درون یگذارارز  ،یخودکارآمد

 آزمون اسیییتفاده ازدو خرده ،پین یمیخودتنظ یریادگی اسیمق؛ و امتحان

 ی)راهبردها یشیییناخت مهیار یبرا یمیو خودتنظی شییینیاخت یراهبردهیا

 22، 21، 12، 15، 12، 10، 2، 9، 2سؤالا   .شودیمرا شامل  (یفراشناخت

 25، 20، 19، 19، 11، 0، 5، 5، 1سؤالا   ،یپرسیشینامه خودکارآمد نیا

اضطراب امتحان،  25، 29، 10، 15، 19، 9، 9گیری هدف، سؤالا  جهت

 59، 55، 55، 52، 92، 99، 95، 99، 92، 91، 22، 29، 29سییییؤالییا  

 59، 59، 51، 50، 90، 99، 95، 90، 20و سییؤالا   ی،شییناخت یراهبردها

پرسیشینامه از نوع سیؤالا  بسته  نیا یهاگویه. سینجدیرا می میخودتنظ

( تا 5 ۀاز کاملاپ موافق  )با نمر یانهیپنج گپ اسیمق یاسییت و داراپاسییخ 

، 90، 22( اسییت. لازم به ذکر اسییت که سییؤالا  1 ۀکاملاپ مخالف  )با نمر

، به این صیییور  که به شیییوندیم یگذارصیییور  وارونه نمرهبه 51، 50

گیرد. نمره ( تعلد می1نمره )موافد،  کاملاپ ( و5نمره )پاسخ کاملاپ مخالف، 

هر مقییاس از مجموع نمرا  عبارا  مربوط به آن مقیاس به دسیییت می

4. Sself-regulated learning strategies - Issues In Educational 

Research- 
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 نوع و میپان توانایی کنندهانیبمقیاس آیید. کسییی  نمره بالا در هر خرده

 .استفرد در فرایند خودتنظیمی در یادگیری 

ن ای ییو روا ییایپا نییتع یبرا (29) گرو یو د دیپنتر یهایبررس

 یگانه باورهاعوامل سیییه یبرا ییایپا تیکه قابل نشیییان دادپرسیییشییینامه 

و اضطراب امتحان به  ،گیری هدفجهت ،یخودکارآمد یعنی یپشییانگ

 یریادگی یردهاراهب اسیدو عامل مق یو برا 95/0و  09/0-02/0  یترت

و  09/0  یبه ترت یمیو خودتنظ یشیییناخت یراهبردها یعنی یمیخودتنظ

توس  البرزی و سیف  1901 در سیا در ایران  نامهپرسی این  .بود 95/0

( 20( اجرا و هنجاریابی شیییده اسیییت. نخعی و همکاران )29)بیه نقل از 

و خودنظ  دهی  20/0ضیییرای  آلفای کرونباخ راهبردهای شیییناختی را 

 یآلفا  یضییرحاضییر، در پژوه  گپار  کردند.  05/0فراشییناختی را 

ی هدف، اضیییطراب ریگجهتی خودکارآمدی، هامؤلفهبرای کرونباخ 

، 09/0، 99/0، 99/0امتحان، راهبردهای شیناختی، و فراشناختی به ترتی  

به دست آمد. همچنین روایی  09/0 نامهپرسی و برای کل  59/0و  01/0

شده است  دییتثبا استفاده از رو  تحلیل عاملی اکتشافی  ابپارسیازه این 

 ست.قرار گرفته ا دییتثو روایی محتوایی آن نیپ مورد 

 و توسیی  بائر پرسییشیینامه نای :1یآگاهذهن یوجهپنج نامهپرسیی . 4

عامل مشاهده  پنجشامل و  اسیتتدوین شیده  (22)به نقل از  همکاران 

بودن به تجربه  یرق ییاوتیر ،(هیگو 0ی )، عمل توأم با هوشیییار(هیگو 0)

گویه( و در  9) بودن یرواکنشیو ر(، هیگو 0) توصیف ،(هیگو 0ی )درون

آگاهی کیه به ارزیابی میپان و نوع ذهن اسیییتگوییه  92مجموع دارای 

 دیبا یو آزمودن بوده نامه از نوع بسته پاسخپرس  نیسؤالا  ا. پردازدیم

 5 اندر ( تبه اریبسییی ای)هرگپ و 1از  یادرجه 5 کر یل اسیمق کیدر 

 از عبار  کیهر  بارا مخالفت خود  ایموافقت  پانیم ،(شییهیهم ای)ارل  

 و دیآیبه دست م ینمره کل کی اسیمقریاز جمع نمرا  هر ز .کند انیب

هرچه نمره  دهدیاسییت که نشییان م 92-125 اسیمق نیدامنه نمرا  در ا

ؤالا  است که س یادآوریاست. لازم به  شتریه  ب یآگاهبالاتر باشد ذهن

(9 ،5 ،0 ،10 ،12 ،19 ،15 ،19 ،19 ،10 ،22 ،29 ،25 ،20 ،90،5،95 ،95 ،

این صور  که به به  ،شیوندیم یگذارنمره، صیور  وارونه( به92و  90

 گیرد.تعلد می 1و به )همیشه( نمره  5)هرگپ( نمره 

های ( همسانی درونی عامل22در پژوه  بائر و همکاران )به نقل از 

با اسییتفاده از ضییری  آلفای  سییشیینامه، مطلوب بوده اسییت و پایایی آنپر

، ریرواکنشی بودن 21/0، توصیف 09/0ی مشاهده هامؤلفهکرونباخ برای 

گپار  شییده  09/0، و ریرق ییاوتی بودن 09/0، عمل با هوشیییاری 95/0

( ضییری  آلفای 29ی و محمد امینی ) ور چمرکوهاسییت. در پژوه  گل

به دسیییت آمد. در پژوه  حاضیییر نیپ  99/0نامه کرونبیاخ این پرسییی 

ی ریرواکنشیی، توصیف، مشاهده، هامؤلفهضیری  آلفای کرونباخ برای 

، 99/0، 92/0عمیل همراه با هوشییییاری، و ریرق یییاوتی بودن به ترتی  

 به دست آمد. 91/0 و برای کل آن نیپ 91/0، 99/0، 99/0

جهت انتخاب افراد نمونه ابتدا مجوزهای لازم از حراست روش اجرا: ج( 

 هانامهپرسیی شییهرسییتان نهبندان اخذ شیید و  و پرور مدیریت آموز  

یید قرار گرفت و افراد نمونه بر حسییی  شیییرای  ورود و خروج تثمورد 

پس از ورود به کلاس، توضیحا  لازم برای  انتخاب شدند. در مرحله بعد

ی مذکور توس  آنان تکمیل شد. لازم هانامهس پرآموزان ارائه و دان 

به ذکر است تمامی ملاحظا  اخلاقی در پژوه  حاضر بر اساس کدهای 

، رعایت شد کاملاپی آمریکا شناسرواناخلاقی مطرح شیده توسی  انجمن 

 آمدهدسیییتبهبدین ترتی  به افراد نمونه اطمینان داده شییید که اطلاعا  

 گیرد ویمپژوهشییی مورد تحلیل قرار  جمعی جهت انجام کار صییور به

محرمانه باقی خواهد ماند. همچنین  کاملاپاز آنها  آمدهدسیییتبهاطلیاعا  

ر جل  شد. د کاملاپ رضیایت کامل آنها در ابتدا و در کل فرایند پژوه  

های ضیری  همبستگی و معادلا  های به دسیت آمده با رو پایان داده

 اس پی اس اس و لیپر  انجام شد. افپارهای وسیله نرمساختاری به

 هایافته

ی توصییییفی برای متغیرهای مربوط شیییامل میانگین، هاشیییاخ مقادیر 

 ارائه شده است. 1انحراف معیار، چولگی، و کشیدگی در جدو  

 

 

 
 آموزانیری هدف در دانشگجهتآگاهی، یادگیری خودتنظیمی، و ی توصیفی هویت تحصیلی، ذهنهاشاخص: مقادیر 1جدول 

                                                           
1. Mindfulness questionnaires 
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 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین ابعاد

 00/0 59/0 59/10 99/19 هویت تحصیلی

 29/0 50/0 25/2 25/19 ذهن آگاهی

 90/0 92/0 11/10 55/19 یادگیری خودتنظیمی

 99/0 55/0 10/01 05/12 یری هدفگجهت

 

میانگین یادگیری خودتنظیمی بیشیییتر از  1بیا توجیه بیه نتایج جدو  

آگییاهی ی هویییت تحصییییلی و ذهنهییانیانگیییمی هییدف، و ریگجهییت

ی سییازمد اسییتفاده از  ازین یپآموزان در حد متوسیی  قرار دارد. دان 

پژوه  اسیییت. معادلا  سیییاختاری وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای 

ضییرای  همبسییتگی میان متغیرهای پژوه  با اسییتفاده از آزمون ضییری  

 بررسی شده است. 2همبستگی پیرسون در جدو  
 
 

 

 

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    1 ی خودتنظیمیریادگی .1

   1 0399 ی هدفریگجهت .2

  1 0310 0329 آگاهی ذهن .9

 1 0395 0350 0359 تحصیلی تیهو .5

 

ی هدف، ریگجهتیادگیری خودتنظیمی،  2با توجه به نتایج جدو  

ی با هویت تحصیلی دارند. در جدو  داریمعنی رابطه م بت آگاهو ذهن

ی نیکویی براز  مربوط به مد  پیشییینهادی پژوه  ارائه هاشیییاخ  9

 شده است.

 ی هدف، و هویت تحصیلیریگجهتگری ذهن آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی، های نیکویی برازش مربوط به مدل نقش میانجیشاخص: 3جدول 

 شدهمقدار گزارش حد مطلوب آماره شاخص

 00/0 ≥ 095/0 (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطای تقری  

 099/2 9کمتر از  دو نسبت خی

 20/0 ≤ 201/0 (GFI)برازندگی 

 20/0 ≤ 255/0 (AGFI)یافته برازندگی تعدیل

 20/0 ≤ 022/0 (CFI)ای براز  مقایسه

 20/0 ≤ 295/0 (NFI)براز  نرم 

 20/0 ≤ 225/0 (TLI)براز  ریر نرم 

 20/0 ≤ 291/0 (IFI)براز  افپایشی 

بیا توجیه به اینکه شیییاخ  ریشیییه میانگین توان دوم خطای تقری  

RMSEA  است. همچنین مقدار مجذور کای نسبی  095/0برابر با 

، GFI،AGFI هایاسیییت، نمرا  شیییاخ  099/2منیاسییی  و برابر بیا 

RMSEA،NFI ،TLI ،IFI ،CFI  نمرا  )اسییت بین صییفر تا یک متغیر

دهندۀ براز  مناسیی  مد  تر باشیید نشییانمذکور هر چه به یک نپدیک

ترین براز  مد  را مناسییی  کنندهانیب %20بوده کیه البتیه نمرا  بالای 

برابر با  (GFI)هیای نیکویی براز  ( و مقیدار شیییاخ دهنیدیمنشیییان 

، 255/0برابر با  (AGFI)یافته ، مقیدار شیییاخ  برازنیدگی تعدیل201/0

، شییییاخ  براز  022/0برابر بییا  (CFI)برازنییدگی تطبیقی  شییییاخ 

، شاخ  براز  295/0( برابر با NFIبونت ) -هنجارشده یا شاخ  بنتلر

، و 225/0برابر با  (TLI)لویس  -( یا براز  توکرNNFIهنجیار نشیییده )

نتیجه  توانیماست،  291/0( برابر با IFIمقدار شیاخ  براز  افپایشی )

های ارائه شیییده مد  از براز  مناسیییبی گرفت که با توجه به شیییاخ 

  ی برازهاشییاخ برخوردار اسییت. در نتیجه با توجه به مبانی نظری و 

ت ی هدف با هویریگجهتشده مد ، رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و 

 ترسی  گردید. 1ی ذهن آگاهی در قال  شکل گریانجیمتحصیلی به 
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 آموزانگیری هدف با هویت تحصیلی در دانشگری ذهن آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهتنقش میانجیمدل : 1شکل 

 

بررسیییی و تشیییریا علمی فرضییییه  منظوربه، 5جدو  در ادامه و در 

داخته ی میان متغیرها پررابطهتحقید، به بررسیی ضری  مسیر و معناداری 

شده است.
 ی تحقیقهاهیفرضو بررسی  داری آن: ضریب مسیر و معنی4جدول 

 نوع رابطه مقدار-p مقدار t  ضریب مسیر  رابطه موردبررسی

 افپایشی 000 992/12**  50/0و  55/0 تحصیلی تیهو←ذهن آگاهی  ←یادگیری 

 افپایشی 000 050/11**  50/0و  19/0 تحصیلی تیهو←ذهن آگاهی  ←ی ریگجهت

 

ی میییان یییادگیری خودتنظیمی و رابطییه، 5جییدو  بییا تیوجییه بییه 

 دییثتآگاهی، ی ذهنگریانجیمی هدف با هویت تحصیییلی به ریگجهت

، ایرا  مسییتقی ، ریرمسییتقی ، و کل واریانس تبیین 5جدو  . در شییودیم

 شده متغیرها بیان شده است.

 
 و کل واریانس تبیین شده متغیرها میرمستقیغ: نتایج مربوط به اثرات مستقیم، 5جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر

     بر هویت تحصیلی از

 5/0 - 50/0 آگاهیذهن

 0325 29/0 90/0 یادگیری خودتنظیمی 10/0

 10/0 0309 12/0 ی هدفریگجهت

     بر ذهن آگاهی از

 55/0 - 55/0 یادگیری خودتنظیمی
11/0 

 12/0 - 12/0 ی هدفریگجهت
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ی هدف ریگجهت، یادگیری خودتنظیمی و 5جدو  با توجه به نتایج 

ی داریعنمآگاهی به ترتی  تثیید ریرمستقی  م بت و ی ذهنگریانجیمبه 

دارند. همچنین ایر مسیییتقی   09/0و  29/0بر هوییت تحصییییلی به میپان 

ی هییدف بر هویییت ریگجهییتآگییاهی، یییادگیری خودتنظیمی، و ذهن

، ایر مستقی  یادگیری خودتنظیمی 12/0و  90/0، 50/0تحصیلی به ترتی  

ایر کییل ، 12/0و  55/0آگیاهی بییه ترتیی  ی هیدف بر ذهنریگجهیتو 

ی هییدف بر هویییت تحصییییلی بییه ریگجهییتیییادگیری خودتنظیمی و 

بوده اسیییت. در ادامه و  10/0و  25/0آگاهی به ترتی  ی ذهنگریانجیم

، از میانجی عنوانبهآگاهی بررسی نق  متغیر ذهن منظوربه ،9 در جدو 

 بو  استراپ استفاده شد.
 

 و بررسی نقش متغیر میانجی داری بوت استراپ: ضریب مسیر و معنی6جدول 

 p-value حد بالا حد پایین bootstrap مسیر

 05/0 10/0 09/0 02/0 هویت تحصیلی ← ذهن آگاهی ← یادگیری

 09/0 12/0 02/0 02/0 هویت تحصیلی ← ذهن آگاهی ← جهت گیری

 

تیجه گرفت ن توانیمبا توجه به قرار نگرفتن صفر در فاصله اطمینان، 

آگییاهی در رابطییه بین یییادگیری خودتنظیمی و گری ذهننق  میییانجی

  یرمستقیربا مسیر  آموزانتحصیلی در دان گیری هدف با هویت جهت

و تعداد باز  25/0 هافاصیییله. سیییطا اطمینیان برای این شیییودیم دیییتیث

 .است 5000ی ریگنمونه

 گیریبحث و نتیجه
یری گاین پژوه  با هدف بررسیییی رابطه یادگیری خودتنظیمی و جهت

آموزان ی در دان آگاهذهنگری واسیییطهبههیدف با هویت تحصییییلی 

براز  مناس  مد  پژوه   دهندهنشاندوره متوسطه انجام شد. نتایج که 

بود، نشیییان داد کیه بین یادگیری خودتنظیمی با هویت تحصییییلی رابطه 

رندون های هبا نتایج پژوه  مستقی  و معناداری وجود دارد که این یافته

د می بییا عملکر( مبنی بر رابطییه بین یییادگیری خودتنظی19و بمبیوتی )

ی هویت تحصیلی؛ پژوه  باتلر، بارن و وارنر ریگشکلتحصیلی و روند 

مبنی بر ارتبییاط م بییت و معنییادار بین ( 10( و عیبییاس و البحرانی )2)

 گیری هویتکنجکاوی و باور خودکارآمدی بالای تحصییییلی و شیییکل

( مبنی بر نق  مشارکت 11تحصیلی موفد؛ و پژوه  تونن و همکاران )

یت بینی احسییاس مسییتولای در پی های یادگیری حرفهن در فعالیتمعلما

رد تبیین ک توانیمو خودکارآمدی معلمان اسیت، همسیو است؛ بنابراین 

اساس  د و برکننیادگیرندگانی که فعالانه در فرایند یادگیری شیرکت می

ادراکیاتی کیه از توانیایی خود دارنید، اهیدافی را برای یادگیری خوی  

فاده های محیطی به استند و س س با توجه به اهداف و ویژگیکنوضع می

کنند، روند کنتر  شخصی آنان در جریان از راهبردهای مناس  اقدام می

ی تعهدا  شیییخصیییی آنان نسیییبت به ریگشیییکلیادگیری بر چگونگی 

ی ریگشیییکییلهییای تحصییییلی و همچنین چگونگی هییا و آرمییانارز 

نی، درباره مع وگوگفتی و منظور تفسیییر تجارب شییخصییچهارچوبی به

تا  دکنیماست و به آنان کمک  گذار ییرتثی زندگی ریگجهتهدف و 

های و فعالیت یدرک خود و اسیییتیدلیا  و انتخاب و تعمد، در زندگبیا 

یرنده عنوان یک یادگو نق  خود را به دنابیرا ب ییمعنا  ،یخو یلیتحص

 واقعی ب ذیرند.

ی هدف با ریگجهتهمچنین نتیایج این پژوه  نشیییان داد کیه بین 

تایج و این نتیجه با ن هویت تحصیلی رابطه مستقی  و معناداری وجود دارد

(، 10(، ویسی و طالع پسند )19ی دهقانی نا وانی و زارع پور )هاپژوه 

یری گجهت( که نشییان دادند 20(، و آب روشیین )12دلاور و همکاران )

ت معناداری برای پیشیییرف کننیدهبینی ی پم بیت  طوربیههیدف تسیییل  

یری هویت تحصییلی موفد در دان  آموزان است و گشیکلتحصییلی و 

( که نشان داد 20( و آب روشن )12های دلاور و همکاران )نتایج پژوه 

گیری هدف تسل  با تعامل به محی  کار رقابتی ارتباط م بت و بین جهت

گیری برخورد با آموزان بیا این نوع جهتان د داری وجود دارد ویمعن

مسیییتله  کنند و همینیمتکالیف دشیییوار را موقعیتی برای یادگیری تلقی 

آورد، همسیییو یمیی آنهییا را فراه  کیارازمینیه بهبود عملکرد و افپای  

وز آمگیری هییدف دان جهییتتوان تبیین کرد کییه اسیییت؛ بنییابراین می

ارب تفسییییر تج منظوربهرچوبی گیری چهای شیییکلبر چگونگ جیتدربه

یر یتثی زندگی او ریگجهتدرباره معنی، هدف و  وگوگفتشیخصی و 
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ی برخوردار از سییییالبپرگو زمینییه تبییدیییل شییییدن فرد بییه  گییذاردیم

 .آوردیمی منسج  و نقشی ارزشمند در اجتماع را فراه  خودپندار

 آگییاهی و هویییتاز دیگر نتییایج این مطییالعییه این بود کییه بین ذهن

تحصییییلی رابطه مسیییتقی  و معناداری وجود دارد. همسیییو با این نتیجه، 

( نیپ نشان داد عمل مبتنی بر 29پژوه  گل ور چمرکوهی و محمدامینی )

آگاهی با افپای  قابل توجه تمرکپ حواس در عمل همراه اسیییت و ذهن

رای ابپاری ب عنوانبهی فراشییناختی هایآگاهاسییتفاده از تمرکپ حواس و 

 است؛ بدین معنی که انجام هر مؤیربسیار  تواندیمآموزان دان  کمک به

هدفمند و آگاهانه، ضیییمن افپای  ظرفیت و توانایی  صیییور بهتکلیف 

در  آموزدان و به  شیییودیمنظام پرداز  اطلاعا ، مانع درگیری ذهنی 

و  ثملتتوجیه تکالیف، تمرکپ روی بخ  مه  تکالیف و مواد درسی، و 

گونگی بر چ جیتدربه هاییتواناو این  کندیمکمک  آنهیاتفکر پیرامون 

 وگوگفتتفسیییر تجارب شییخصییی و  منظوربهی چهارچوبی ریگشییکل

 .گذاردیمییر تثی زندگی او ریگجهتدرباره معنی، هدف و 

همچنین نتیایج این مطییالعیه نشیییان داد کییه یییادگیری خودتنظیمی و 

 یدتثیآگاهی بر هویت تحصیییلی ی ذهنگرواسییطهه بگیری هدف جهت

( 29از )به نقل  1مستقی  و معناداری دارند؛ بنابراین همسو با نتایج کلارک

توجهی بین اشییتغا  ذهنی و ضییرور  که نشییان داد ارتباط م بت و قابل 

نظ  و خودتنظیمی با تثمین و انسیییجام هویت وجود دارد، تقریباپ همسیییو 

ه  نیچیتی و همکاران که بیان اسیییت. همچنین این ییافتیه بیا نتیایج پژو

های فردی افراد در شییخصیییت از فاکتورهای مهمی اسییت کردند تفاو 

کیه میپان تنییدگی و بالطبع انگیپه و ح یییور ذهن آنها را در عملکرد و 

( همسیییو اسیییت. در تبیین این یافته 90دهد )یادگیری تحت تثییر قرار می

 در زمینه تحصیلی انتخابآموزان توان بیان کرد نوع اهدافی که دان می

ی هاخپاسیی، و هاکن ، مبین انگیپه آنان از تحصیییل و تمایلا ، کنندیم

آنان را در به پایان رسیییاندن  ی تحصییییلی اسیییت کههاتیموقعآنان در 

ی در کار، معینی از شایستگ درجهیک تکلیف و دستیابی به  پیآمتیموفق

ز مهار  خودتنظیمی . همچنین یادگیرندگان برخوردار اکندیمهیدایت 

یی برای طراحی، مهارگری، و هدایت فرایند یادگیری خود هامهار که 

دارنید، بیه طور معمو  تمیاییل به یادگیری دارند، کل فرایند یادگیری را 

اندیشییند، فعالانه در فرایند یادگیری شییرکت کنند و به آن میارزیابی می

                                                           
1. Kelark 

د دارند، اهدافی را برای ادراکاتی که از توانایی خو بر اسییاس، و کنندیم

ی هایژگیوو س س با توجه به اهداف و  کنندیمیادگیری خوی  وضع 

کنند. همچنین در طو  یم محیطی، به استفاده از راهبردهای مناس  اقدام

این فرایند نیپ به بازبینی، تنظی  و مهار شیییناخت، انگیپ  و رفتار خوی  

و این روند کنتر  شیییخصیییی فراگیر در جریان یادگیری بر  پردازنیدیم

و  هاارز ی تعهدا  شیییخصیییی آنان نسیییبت به ریگشیییکلچگونگی 

ی چهییارچوبی ریگشیییکییلی تحصییییلی و همچنین چگونگی هییاناآرمیی

درباره معنی، هدف و  وگوگفتتفسییییر تجارب شیییخصیییی و  منظوربه

 ییرگذار است.تثی زندگی، ریگجهت

ست آمده در این پژوه  لازم است که استادان، بر اسیاس نتایج به د

معلمان، و متصدیان تعلی  و تربیت، در جهت هدایت فراگیران به استفاده 

 منظوربهاز راهبردهیای فراشییینیاختی ییادگیری خودتنظیمی، تلا  کنند. 

اتخیاذ هیدف میذکور و هدایت تمامی فراگیران در این جهت پیشییینهاد 

ی عمید مطیالی  ترری  شیییوند و با شیییو، دان  آموزان بیه ییادگیریم

ی آموزشی مناس  و هارو یری از تمرکپ حواس و با اسیتفاده از گبهره

ایجاد  هاآنبا تسیل  بر موضوعا  درسی، فرصت یادگیری عمید را برای 

ه در ی سییازمان داد کاگونهبهکرد. همچنین به طور پیوسیته کلاس را باید 

ادار تری بر دیگران؛ بر یادگیری معنید بر نمره و برتثکی رقابت، جابهآن 

ه دبیران شود کیمید شود. همچنین پیشنهاد تثکو تسل  بر مفاهی  درسی، 

ی دهسازمان صور بهو متخصصان تعلی  و تربیت، موضوعا  درسی را 

ی هییامهییار آموزان آموز  و ارائییه بییدهنیید. آموز  شیییده بییه دان 

آموزان توسییی  معلمییان، اسیییتفییاده از تکییالیف فراشییینییاختی بییه دان 

های ی حمی بیرونی در هاکنندهکنتر ید زیاد بر تثکیپ، و عدم انگچیال 

های هادیشنپاحسیاس شیایسیتگی و کارآمدی از دیگر  منظوربهیادگیری 

کیاربردی پژوه  حیاضیییر اسیییت. از سیییوی دیگر بیا توجیه بیه اینکییه 

هت کننده خوبی در ج بینیی پیری هدف تسیییل  گرایشیییی نیپ گجهت

ی از اشییود دسییتهیمیری هویت تحصیییلی موفد اسییت، پیشیینهاد گشییکل

ن نوع هایی برای تقویت ایینهزمتدابیر آموزشی و مدیریتی اتخاذ شود که 

آموزان بدانند که چگونه یاد بگیرند، یری را مهیا کنند. اگر دان گجهت

ز شیییوه کنند. اطلاع ایمعلاقه و رربت بیشییتری به تحصیییل و مطالعه پیدا 

های یوهشییینی، نظار  بر میپان یادگیری، اصییلاح گپهدفیپی، ربرنامه
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آموزان عملکرد شییوند که دان یمدهی باعث یادگیری و مطالعه، و نظ 

بهتری داشته باشند و موضوع به افپای  انگیپه پیشرفت منجر خواهد شد؛ 

موزان آدهی را به دان نظ یپی، بازبینی، و ربرنامهبنیابراین دبیران بیایید 

 آموز  دهند و خود الگویی عملی برای آنان باشند.

یی نظیر هاتیمحدودپژوه  حیاضیییر همیاننید هر پژوه  دیگر با  

 ی اطلاعا ، استفاده ازآورجمعتنها ابپار  عنوانبه نامهپرسی اسیتفاده از 

ی جغرافیایی، هاتیمحدودی اطلاعا  هر متغیر، آورجمعیک ابپار برای 

 و مرتب  با هویت تحصیلی، و مشکلا  مؤیرعدم بررسیی سایر متغیرهای 

؛ مواجه بود آموزان،ی واقعی از کل جامعه دان انمونهدر دسییترسییی به 

ی بعدی، رابطه سیییایر متغیرهای هاپژوه در  شییودیمبنابراین پیشیینهاد 

ا استفاده بمرتب  با هویت تحصییلی نیپ مورد بررسیی قرار گیرد. همچنین 

ایج دهی نتهیای مختلف به دقت و تعمی از دیگر ابپارهیای معتبر و نمونیه

 افپود.

ی ای اسیت که توسی  فرزانه یوسییفاین مقاله نتیجه مطالعهتشهکر و ددردانی: 

و به راهنمایی سییرکار خان  دکتر زهرا  شییناسییی تربیتیروان یادانشییجوی دکتر

 19/02/1929می واحد کرمان در تاریخ الدینی میمند در دانشیگاه آزاد اسلازین

تاریخ  10/95902/2295 و مجوز شیییماره 10020902252001 نامهانیپابیا کد 

بدین وسیله از  نهبندان اجرا شده است. وپرور آموز مدیریت  29/10/1925

و مسیتولین محترم دانشیگاه آزاد اسلامی کرمان، مستولین محترم تادان اسیتمامی 

و همچنین از  ،آموزان و فرهنگییان شیییهر نهبنیداندان  ،وپرور آموز اداره 

 ،اندکردهمحترم و تمامی کسییانی که در اجرای این پژوه  همکاری  انمشییاور

 .شودیمصمیمانه تشکر و قدردانی 

ی هافتهاگونه تعارض منافع را در گپار  ی نویسندگان مقاله هید تضاد منافع:

 .اندنکردهاین پژوه  گپار  
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